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Årsstämman hålls 2012-04-25 
Du glömmer väl inte årsstämman den 25 april kl 18.30 i Skanska lokal på Kungsängsgatan 
68, 1tr. Den finns mitt emot vår ingång 57 C, se separat kallelse. 

Vi gör som vi gjort de senaste åren, dvs bjuder på förtäring efter årsstämman. 

Vi kommer även ge information kring verksamheten, bland annat om Väveriet (vår 

samfällighetsförening som ansvarar för gården och garaget).  

Vidare kommer vi att kommentera vår ekonomi och vad det innebär för oss under resten av 
2012 och 2013. 

Information från valberedningen 
Valberedningen är intresserad av att komma i kontakt med medlemmar som vill ingå i 
kommande styrelse. Kontakta någon av nedanstående: 

Margareta Waller (sammankallande), 018-32 43 27 

Jenny Andersson, 018-55 11 93 

Per Lindefeldt, 018-14 70 00 

Lena Pålsson, 018-413 13 41 

Informationsmöte kring vårt bredband 25/3 
Söndagen 25 mars anordnas ett möte för att diskutera styrelsens planer för att teckna grupp-
anslutning av vårt bredband. 

Tanken är att bredbandsanslutning och IP-telefoni skall tecknas kollektivt för alla medlemmar 
där ett grundläggande paket av tjänster debiteras föreningen. Eventuella speciella önskemål 
kommer medlemmarna att själva betala. 

Styrelsen vill få tillfälle att redovisa vad detta innebär samt diskutera medlemmarnas behov. 

Tid: Söndagen 2012-03-25 klockan 19:00 – ca 20:00. 

Plats: Samlingslokalen hos Brf Kungsängen 3, Siktargatan 20 (ingång från gården).  

 

Alla medlemmar hälsas välkomna. 
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Några pekpinnar 
 

Avfallssorteringen: 

Olämpliga sopor (el-, elektronikprylar, grov-
sopor mm) skall man själv ta hand om. Nu har 
de i många fall placerats ovanpå hinkarna för 
lampor och batterier eller på golvet. 

Ägarna till dessa sopor ombeds vänligt men 
bestämt att själv ta det till kommunens återvin-
ningscentral.  

 

 
Oönskad reklam: 
Föreningen har inte någon anställd som tar hand om icke önskad reklam. De som inte vill ha 
sådan må sätta upp anslag på sin brevlåda eller själv ta den till soprummet, framför allt inte 
lägga den ovanpå postboxarna. 

Silverfiskarna utrotade? 
Den onsdagen 4 januari kunde vi genomföra sanering av de flesta lägenheterna. 

Ett litet antal medlemmar har dock fortfarande noterat levande förekomst.  

Har du också sett sådana kryp? Meddela i så fall detta snarast till styrelsen. 

Nya i föreningen 
Margareta Markgren övertog lägenheten C61 (C/1501) från Charlotte och Mattias Sterner och 
tillträdde 2011-12-15. 

Eva Edling övertar lägenheten B43 (B/1303) från Håkan Thörngren och tillträder 2012-03-23. 

Elin och Kenneth Jans övertar lägenheten C31 (C/1201) från Camilla Karlsson och Joakim 
Norinder och tillträder 2012-04-16. 

Vi hälsar våra nya medlemmar varmt välkomna. 

 

Ett speciellt tack vill styrelsen framföra till Charlotte Sterner samt Joakim Norinder som nu 
flyttat. De har båda under flera år varit aktiva och uppskattade styrelseledamöter. 

 

 

 

Glöm inte att planera in Årsstämman den 25 april 


